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December 2011
Beste leden muziekvrienden,
Soms is het onvoorstelbaar om te zien wat er in een jaar
kan gebeuren. Het ene jaar gaat voorbij zonder dat je het
merkt, maar in een ander jaar staat je wereld ineens op
zijn kop. 2011 was een bewogen jaar voor onze
muziekvereniging. Allereerst omdat onze vereniging dit
jaar 25 jaar bestond en dat met diverse speciale
evenementen gevierd werd. Ook een drietal (aanstaande)
gezinsuitbreidingen binnen het bestuur had en heeft zijn
impact op ons functioneren, en maakte het uitvoeren van
de evenementen niet eenvoudiger. In schril contrast met
de blijdschap van nieuw leven stond het enorme verdriet
vanwege het overlijden van oud-bestuurslid Matthew
Roost op 29 september, wat ons allen zeer heeft
aangegrepen.
Deze Nieuwsbrief is daarom een terugblik geworden op
al die elementen die dit lustrumjaar zo speciaal maakten.
En dit jaar was natuurlijk niets geweest zonder al jullie
leden en overige geïnteresseerden die onze evenementen
tot een evenement maken, en onze vereniging tot een
vereniging. Zonder jullie kunnen we net zo goed stoppen
en zou er voor ons alleen het jaarlijkse bestuursetentje
overblijven. Daarom wil ik jullie weer enorm bedanken
voor jullie bijdragen aan dit bijzondere jaar. Ik hoop dat
jullie plezier hebben beleefd, nieuwe inspiratie hebben
opgedaan, oude herinneringen hebben opgehaald, of
gewoon een lekker biertje hebben genuttigd onder een
goed stukje muziek.
Dat is en blijft onze taak; onze leden voorzien in hun
muzikale behoeften. Daarom gaan we er in 2012 weer
flink tegenaan. Zo staat er nog een nieuw evenement op
de lijst, nog in het kader van het 25-jarig bestaan: de
Soulex Music Market. Dat concept wordt nog verder
uitgewerkt, en meer informatie volgt snel. Het Open
Podium is verschoven naar maart vanwege de
voorgenoemde gezinsuitbreidingen in het bestuur, maar
dan is de sneeuw ook weer weg en kan iedereen veilig
naar het zuiderpoortCafé reizen. De kampvuursessie was
zo gezellig dat we besloten hebben om die in 2012 weer
te organiseren, weliswaar met een aantal verbeteringen.

Als laatste mag Soulex Presents… niet ontbreken.
Op dit moment is het helaas nog onduidelijk of er
een workshop komt, en ook de Speeddemo is
onzeker. Mocht je die graag terugzien in het nieuwe
jaar, laat dan van je horen, of help mee met het
organiseren ervan! Nick Peeters, ons nieuwste
bestuurslid heeft dat ook gedaan en stelt zich in
deze Nieuwsbrief voor.
Namens het bestuur wil ik jullie een fantastisch en
muzikaal 2012 toewensen!
Met muzikale groet,
Ronnie

Colofon
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In memoriam: Matthew Roost

onvergetelijke collega. Matthew, onze activiteiten zullen
voortaan een grote leegte kennen nu jij er niet meer bij
kunt zijn. We zullen je unieke persoonlijkheid enorm
missen. Rust zacht.

Jubileumshirts

Matthew Roost
Met grote droefheid melden we hier dat op
donderdagavond 29 september 2011 ons oudbestuurslid Matthew Roost is overleden. Dat was een
grote schok voor ons allen en het laat een enorm
gevoel van verslagenheid bij ons achter. Matthew
heeft ons bestuur namelijk versterkt van begin 2007
tot februari 2011, en heeft in die jaren flink wat
bewerkstelligd, zowel op organisatorisch als op
collegiaal gebied.
Telkens als Matthew een taak op de actielijst moest
uitvoeren deed hij dat vol overtuiging, en voor taken
die hem nauw aan het hart lagen nam hij een grote
verantwoordelijkheid. Zo heeft hij zich vorig jaar
flink ingezet voor de verbetering van de apparatuur
in onze oefenruimte. Verder was hij altijd op de
hoogte van ontwikkelingen in de lokale en regionale
muziekscene, en heeft hij gezorgd dat diverse
doorbrekende bands op onze bandavonden geboekt
konden worden. Die bandavonden wist hij vaak op
zijn eigen vermakelijke manier aan elkaar te praten.
Matthew was een zeer betrokken persoon. Hij kon je
op elk moment van de dag opbellen om een
openstaand issue rondom een activiteit of een
probleem in de oefenruimte te bespreken. Ook heeft
hij gezorgd voor nieuwe bestuursleden, ook toen hij
vanwege persoonlijke redenen uit het bestuur moest
stappen. Hij zette zich voor de volle 100% in voor
onze vereniging, en dat maakte hem tot een

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Soulex zijn
er speciale T-shirts ontworpen die via onze website en
bij onze evenementen te koop zijn. Het ontwerp bevat
het winnende wordmark van 2010, die verwerkt is in een
pothelm die gerealiseerd is door Ronnie Duisters en
afgewerkt door Arne Balk. Er zijn twee
kleurcombinaties voor de mannenversie, geel/groen en
khaki/bruin, en twee kleurcombinaties voor de
vrouwenversie, lichtblauw/donkerblauw en zwart/rood.
De shirts zijn in diverse maten beschikbaar. Heb je
interesse in een shirt, neem dan contact op met
judith@soulex.nl.

Het mannenshirt in geel/groen

De grote Soulex enquete
Begin dit jaar werd de Grote Soulex Enquête afgesloten
De 28 personen die de vragenlijst ingevuld hebben,
gaven een aantal belangrijke verbeterpunten aan die we
zeer ter harte nemen. Zo gaan we bijvoorbeeld kijken
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wat we kunnen doen aan de rookgeur en de
achtergelaten rommel in de oefenruimte. Ook is het
nu duidelijker wat de wensen zijn rondom
workshops, clinics en lezingen. De (anonieme)
resultaten zijn beschikbaar via onze website.

Even voorstellen: Nick
Peeters
Hallo iedereen,
Omdat ik ondertussen alweer een jaartje in het
bestuur zit werd me gevraagd om de nieuwsbrief op
te vullen door wat over mezelf te vertellen. Ik ben
Nick Peeters, achttien jaar oud en ben de nieuwe
aanwinst in het Soulex bestuur. Op dit moment
studeer ik in Eindhoven alweer twee jaar de opleiding
Technische Bedrijfskunde op de Fontys. Hier
houden we ons bezig met alle aspecten waar een
bedrijf mee te maken krijgt.
Ik ben bij het bestuur van Soulex gekomen vanwege
een interesse in organisatie en de vraag van Matthew
Roost om het bestuur te komen verjongen. Dit was
in de tijd dat we nog collega’s waren bij de Plus in
Budel-Schoot. Op dat moment kwam het er niet van
vanwege een gebrek aan tijd, maar later heeft hij me
nogmaals benaderd. Hierdoor, en door een passie
voor muziek heb ik besloten me bij het bestuur te
voegen. Ik hoop bij Soulex de metalscene in Budel
wat te kunnen uitvergroten; naar mijn mening is er in
Budel en omstreken te weinig te doen wat dat betreft.
Dat brengt me ook meteen bij de muziek die ik het
liefst hoor: voornamelijk rock en metal en af en toe
wat dubstep en drum ’n bass.
Ik denk dat ik hierbij wel het meest interessante
gehad heb. Bij vragen of opmerkingen kunnen jullie
dus voortaan ook een e-mailtje sturen naar
nick@soulex.nl.
Tot de volgende Soulex activiteit!
Nick Peeters

Nick (rechts) geniet van een pilsje tijdens de kampvuursessie

Soulex Open Podium 2011
Op zaterdagavond 15 januari was het weer gezellig druk
in het zuiderpoortCafé tijdens het Open Podium.
Afgezien van de stroomuitval tijdens het optreden van
Between the Lines, wat snel verholpen was door onze
deskundige geluidsman Harm, liep alles weer gesmeerd.
De kwaliteit van de bands was weer bijzonder goed, en
uiteindelijk gingen de Stardom Junkies ervandoor met
de Triestes Trofee en de cheque van de Zuiderpoort.
Met deze cheque kon de band een demo opnemen van 4
tracks bij Artiztic Sound in Hapert (Kornel van de
Sommen), een mooie prijs dus! De deskundig jury had
de prijs aan hen toegekend vanwege de combinatie van
originaliteit, chemie tussen de bandleden en de
geweldige zangstem van de zanger.
Naast de trofee was er een aanmoedigingsprijs namens
de Zuiderpoort voor Between the Lines, omdat zij nog
flink kunnen groeien en de potentie daarvoor hebben.
Tekatock had de groove flink te pakken en je kon
duidelijk zien dat ze helemaal opgingen in hun spel.
Ondanks dat ze met een volledig instrumentale
bezetting speelden was de muziek meer dan interessant
genoeg om de aandacht van het publiek te behouden.
Bon Scotch speelde de muziek van AC/DC (uit de tijd
van Bon Scott) fantastisch. Mede dankzij de fantastische
stem van de zanger leek het, als je je ogen dicht deed,
net alsof het recht van de plaat kwam. De sound van
Forgotten Trouble was fenomenaal. Het was
uitstekend in balans, en je kon duidelijk zien dat de band
enorm goed op elkaar in was gespeeld. Het was ook een
lust voor het oog om de drumster bezig te zien, ze ging
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Kampvuursessie

Forgotten trouble tijdens het Open Podium
helemaal op in haar spel. Met de tunes van Jaylabs
tussendoor en achteraf kon de avond niet beter zijn.
Chapeau!

Workshop pop-/rockzang

Het 25-jarig bestaan werd door ons aangegrepen om te
experimenteren met een nieuw evenementconcept: de
kampvuursessie. Het zou een evenement speciaal voor
jullie worden, een members-only event. Een gezellige
avond buiten met vuurkorven, marshmallows en veel
goede (semi-) akoestische muziek. Op 16 juli was het
zover, drie fantastische bands waren geboekt, en er was
ruimte voor een jamsessie. Er was slechts één wolkje aan
de lucht: een enorme regenwolk die ons de hele avond
voorzag van verse druppels. Desalniettemin trok een
gezellige groep leden naar het zuiderpoortCafé om te
vieren dat Soulex zijn 25e levensjaar inging.
De muziek was van hoogstaand niveau. De akoestische
variant van Soundbite bestond uit een zangeres en een
gitarist, allebei zeer talentvolle muzikanten waardoor de
muziek groovede en naar meer smaakte. Dat meer kwam
van the Acoustic Few, een drietal wat lekkere covers in
akoestische vorm door de Peavey speakers van Bert
Duisters liet knallen. Daarna volgde een korte jamsessie
met voornamelijk leden van Pocket Full of Blues,
aangevuld met Bart Davits op cajón. Het zal jullie niet
verbazen dat het een sfeervolle bluesjam werd.

De deelnemers aan de workshop
Op zaterdag 14 mei heeft de workshop pop/rockzang plaatsgevonden in de Zuiderpoort.
Zangdocente Miriam Snoek uit Eindhoven heeft de
zeven deelnemers in een razend tempo de
belangrijkste aspecten van de zangtechniek uitgelegd,
en daarna nog persoonlijke tips meegegeven om aan
te werken. De workshop was duidelijk voor
herhaling vatbaar en meer foto’s zijn via de website
te vinden.

Drie muzikanten tijdens het jamgedeelte van de kampvuursessie
Als laatste trad Kickforce op het podium. Zij hadden
hun rockcovers direct omgezet naar akoestische versies,
wat vaak een bijzonder resultaat opleverde. Gelukkig
had het publiek inmiddels grote hoeveelheden gerstenat
naar binnen gewerkt zodat enkele minder succesvolle
conversies niet zo opvielen. Al met al een avond om niet
te vergeten, en zeker voor herhaling vatbaar!
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Soulex Presents… 25th
Anniversary
Als je als vereniging 25 jaar wordt mag je flink
uitpakken, en dat hebben we ook gedaan tijdens het
jubileumfeest op 15 oktober. Vier kwaliteitsbands
waren geboekt om jullie te voorzien van zowel
stevige als sfeervolle muziek, en het zuiderpoortCafé
was nog mooier versierd dan ooit tevoren.

avond: Bulls on Parade. Ondanks het tegenvallende
bezoekersaantal (er was blijkbaar een soort oktoberfest
in Soerendonk, waar echte muziekliefhebbers toch niet
naar toe gaan, of wel? Shame on you!) ging het publiek
helemaal los. Iedereen herkende de meeste Rage
Against The Machine covers vrijwel na de eerste 3
noten, en de moshpit was een feit. De band was een
zeer overtuigende tributeband, met name door de stem
van de zanger. Na de nodige toegiften kwam ook aan
dit feestje een einde en kon iedereen uitgefeest naar
huis.

Als eerste op het programma stond Jersey Devil uit
Tilburg, met in de gelederen oud-Bulander Oscar
van den Berg. De zaal was nog niet zo vol, maar dat
deed niks af aan de kwaliteit van het optreden. De
muziek was strak (zelfs gedurende gesequencete
stukken), bij vlagen complex, en stond als een huis.
De tweede band was evenzeer een krachtig team wat
een zeer strakke set neerzette. Two Days Left was
de naam, en de combinatie van twee zangers waarbij
er een de schreeuwkant op zich nam en de andere
de meer gevoelige zang werkte goed. Ze probeerden
het publiek continu op te zwepen om flink te
bewegen, maar dat wilde op dit vroege tijdstip niet
zo lukken. Deze band is een aanrader voor een
energieke bandavond.
In het intermezzo wat volgde ontvingen we uit de
handen van Anthony Roost en zijn vrouw Ester een
herinnering aan Matthew: een mooie grote poster
met een foto van Matthew die de sterren van de
hemel speelt op zijn basgitaar. De poster krijgt een
mooie plek in de oefenruimte.
Het was ons dit jaar wel gelukt om Mindpark te
boeken, na een late afzegging vorig jaar, tot grote
vreugde van onze voorzitter. De prachtige gevoelige
en sfeervolle muziek zat wel een beetje op een
lastige plek in het programma, tussen zwaar
gitaargeweld, tot enige frustratie van de zanger.
Toch was het voor vele bezoekers genieten
geblazen. Een bekende band die er qua stijl het
dichtste bij in de buurt komt is waarschijnlijk dEUS.

Bulls on Parade tijdens het jubileumfeest

Oefenruimte
Uit de Grote Soulex Enquête kwam naar voren dat de
mogelijkheid tot het opnemen van repetitiesessies een
gewenste optie was voor de oefenruimte. Op dit
moment wordt dat gerealiseerd. Het bestaat uit een
recorder die kan opnemen naar USB-stick of SD-kaart
in combinatie met een stereo-microfoon die op een
goede vaste plek in de oefenruimte wordt geplaatst.
Er zijn nog dagdelen beschikbaar voor repetities, dus
mocht je eindelijk ongestoord willen oefenen voor de
volgende editie van The Voice of Holland, surf dan snel
naar de website voor meer informatie en een
contactformulier, of stuur een e-mail naar
oefenruimte@soulex.nl

Toen was het tijd voor de hoofd- en slotact van de
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Snel, kort en goed nieuws
¾ Vanwege de gezinsuitbreidingen (en de daarmee
gepaard gaande vergrijzing van ons bestuur)
kunnen we extra hulp gebruiken bij het
organiseren van onze evenementen. Heb je
interesse? Neem dan snel contact op via
info@soulex.nl, via de website, via de social
media of via 0620479744 (Ronnie). We kunnen
je hulp goed gebruiken!
¾ Op 22 juni 2011 is Otto geboren, zoon van
Ronnie Duisters en Ineke Janssen.
¾ Op 27 december 2011 is Milana geboren,
dochter van Bart Davits en Brechje Kuiper.

Algemene ledenvergadering
We zijn van plan om in het eerste kwartaal van 2012 een
algemene ledenvergadering te houden. Mocht je
interesse hebben om daarbij aanwezig te zijn, geef je
dan op via info@soulex.nl, dan houden we je op de
hoogte. Meer informatie volgt ook via de website.

Winst- en verliesrekening 2010
Zoals elk jaar hebben we de resultatenrekening van het voorgaande jaar weer voor je tegoed. De kascontrole,
uitgevoerd door de leden Nick Peeters en Elco Vonken demonstreerde, op een paar kleine opmerkingen na, wederom
de vakkundigheid van onze penningmeester. Heb je vragen over deze cijfers? Mail dan naar
penningmeester@soulex.nl.

Soulex Nieuwsbrief - pagina 6

